Univerzita podporuje zaměstnanost mladých v oblasti podnikání
V nelehké době ekonomické a finanční krize Evropská unie převzala významnou úlohu v boji proti rostoucí míře
nezaměstnanosti a snaze se vrátit do fáze ekonomického růstu. Nezaměstnanost mladých v Evropě je v
komparaci s ostatními věkovými skupinami obecně jednou z nejvyšších. Závěrečná zpráva Evropské unie z roku
2009 uvádí, že existuje stále velký počet absolventů, kteří opouští školu bez praxe a požadované kvalifikace pro
vstup na trh práce. Právě pro tuto skupinu lidí je vhodnou příležitostí vlastní podnikání a startup projekty.
Navzdory možnostem, které startupy nabízí, bylo zjištěno, že během prvních 5 - ti let podnikání hrozí až 50%
riziko neúspěchu. Odborný a dobře fungující systém přípravy odborného vzdělávání může pomoci se včas
vypořádat s varovnými signály začínajících startupů a zvýšit jejich konkurenceschopnost v podmínkách
ekonomické recese. Univerzita ve Wolverhamptonu se právě nyní tímto problémem zabývá v rámci projektu
App.t financovaném z prostředků EU.
Konsorcium
App.t je složeno z 5 evropských partnerských organizací vedenými Universitou ve
Wolverhamptonu ve Velké Británii. Cílem této spolupráce je vytvoření aplikace podporující cílové skupiny, čili
nezaměstnané mladé lidi a lektory. V rámci projektu vznikne interaktivní vzdělávací program zaměřený na
rozvoj dovedností a návod na zakládání startupů založených na principu sociálního podnikání.
Projekt App.t je financován z programu Erasmus +, klíčové akce 2 strategická partnerství v oblasti vzdělávání a
odborné přípravy. Vedoucím partnerem pro Českou republiku je společnost FM Consulting s.r.o. .
V březnu 2015 se konal projektový kick-off meeting vedený universitou ve Wolverhamptonu, jehož cílem bylo
jednak setkání s partnery a diskuze nad plánovanými činnostmi. Další mezinárodní setkání projektu App.t se
bude konat v červnu 2016 v Praze. V současnosti probíhá výzkum a identifikace prostředí v jednotlivých zemích
včetně hledání úspěšných řešení pro začínající podnikatele. Výsledky tohoto výzkumu pak budou sloužit k
vytvoření aplikace a dalších vzdělávacích materiálů.
V případě zájmu veřejnosti je možné se během realizace projektu zapojit do testování produktů. V případě
zájmu se obracejte na jednatele společnosti FM Consulting s.r.o. pana Mgr. Martina Synkuleho, MA na uvedené
adrese: martin.synkule@fmconsulting.cz.
Více informací naleznete zde:
http://www.wlv.ac.uk/international/international-academy/language-services/projects/current-projects/appt/.

Tento materiál byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie v rámci programu Evropské komise
Erasmus+. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti Univerzity ve Wolverhamptonu a nelze
jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské komise.

